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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Saúde1 Ilhota <saude1@ilhota.sc.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 14:46

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Cc: Sec Saúde - Lavino

Assunto: Re: ENC: Esclarecimentos- PP 80/2019-Prefeitura Municipal de Ilhota

Boa tarde 

Segue resposta ao pedido de esclarecimento abaixo 

Sugestão da empresa 

Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e teclado alfanumérico, com tela do tipo “touch screen” 
e estilo tablet com pelo menos 10’’ polegadas e sistema de manuseio do cursor por ‘’trackball’’; 

Resposta 

Em relação ao teclado alfanumérico a equipe não quer adicionar este componente ao ao equipamento 

Em relação ao tamanho da tela o mínimo solicitado é de 8,4 polegadas, menor que a solicitação da empresa e 
portanto será mantida. 

Mantém-se o descritivo conforme solicitado pela equipe de saúde do município conforme abaixo 

Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com tela do tipo “touch screen” e estilo tablet com pelo 
menos 8,4’’ polegadas e sistema de manuseio do cursor por trackball.” 

____________________________________________________________________________ 

Sugestão da empresa 

Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático ou manual da frequência conforme a posição da 
caixa de cor. 

Resposta 

Em relação ao ajuste do Doppler a equipe de saúde quer um equipamento com funções automáticas e não manuais. 

Mantém-se o descritivo conforme solicitado pela equipe de saúde do município conforme abaixo 

Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático da frequência conforme a posição da caixa de cor 

___________________________________________________________________________ 

Por fim em relação ao prazo de entrega a empresa pede que seja 60 dias corridos, este tempo equivale a cerca de 
42 a 43 dias úteis.  

Colocamos prazo de 45 dias úteis que equivale aos 60 dias corridos solicitados e portando mantém-se o prazo. 
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Em 17/12/2019 10:36, licitacao3@ilhota.sc.gov.br escreveu: 

José favor verificar. 

  

De: Villar, Carla Martins <carla.villar@siemens-healthineers.com>  
Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 10:19 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Esclarecimentos- PP 80/2019-Prefeitura Municipal de Ilhota  

  

A 

Prefeitura Municipal de Ilhota 

Pregão Presencial 80/2019 

  

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

  

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, sediada 

na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – 

SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do Pregão Presencial 

80/2019, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma 

proposta objetiva: 

  

I)                    QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO: 

Edital: “Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com tela do tipo “touch screen” e estilo tablet com 
pelo menos 8,4’’ polegadas e sistema de manuseio do cursor por trackball.” 

Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que 
este trecho seja modificado para: Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e teclado alfanumérico, 
com tela do tipo “touch screen” e estilo tablet com pelo menos 10’’ polegadas e sistema de manuseio do 
cursor por ‘’trackball’’; 
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Edital: “Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático da frequência conforme a posição da caixa de 
cor.” 

Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que 
este trecho seja modificado para: Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático ou manual da 
frequência conforme a posição da caixa de cor. 

  

  

II) QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA:  

Informamos que o equipamento é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações 

do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento é de 

procedência estrangeira, sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 60 (sessenta) dias, a contar da data do 

recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 

  

Solicitamos as respostas dos pontos acima a fim de apresentar a proposta adequada as necessidades de V.Sas.  

  

  

  

With best regards, 
Carla Martins Villar 
 
Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda. 
SHS AM LAM BRA FI DI CM 
Av Mutinga, 3800 
05110-902 Sao Paulo-SP, Brazil  
mailto:carla.villar@siemens-healthineers.com 
www.twitter.com/siemens 
 
Your organization is currently not activated for using SCMS (e-mail signatures). Please contact the IT Support or help.scf@siemens.com 

  


